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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 10.)

a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó
szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám
alapján előirányzott végleges pénzügyi keretösszegeknek a 2008. pénzügyi évre történő

megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 5738. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, francia, görög, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák és szlovén
nyelvű szöveg hiteles)

(2008/799/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-
i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására
vonatkozó szabályokat az 1493/1999/EK rendelet és a
termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szerve
zéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000.
május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (2) hatá
rozza meg.

(2) A pénzügyi tervezésre, valamint a szerkezetátalakítási és
átállítási rendszer finanszírozásában való részvételre
vonatkozóan az 1227/2000/EK rendeletben meghatáro
zott részletes szabályok előírják, hogy a valamely megha
tározott pénzügyi évre vonatkozó hivatkozásoknak a
tagállamok által október 16. és a következő év október
15. között ténylegesen teljesített kifizetésekhez kell
kapcsolódniuk.

(3) Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése
értelmében a Bizottság minden évben objektív szem
pontok alapján kiutal a tagállamok számára egy első
támogatási részletet a különleges helyzetek és egyedi
szükségletek, valamint a rendszer céljának eléréséhez
szükséges erőfeszítések figyelembevételével.

(4) A Bizottság a 2007/2008. gazdasági évre vonatkozó
indikatív pénzügyi keretösszegeket a 2007/719/EK hatá
rozatban (3) állapította meg.

(5) Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikke (4) bekezdésének
megfelelően bírsággal büntetendőek azok a tagállamok,
amelyeknek a hektáronként számított tényleges kiadásai
meghaladják az eredeti előirányzatban előírt összeget. A
2008. pénzügyi évre vonatkozóan ilyen bírságot Szlo
vákia esetében kell kiszabni az előirányzat 6 169 EUR
összeggel való túllépéséért.

(6) Az 1227/2000/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének c)
pontja értelmében a tagállamok kérelmet nyújthatnak be
a folyó pénzügyi évben esedékes kiadások utólagos finan
szírozása iránt. A 2008. pénzügyi évre vonatkozóan így
járt el Csehország, Spanyolország, Olaszország, Magyar
ország és Románia.
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(7) Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése
értelmében a tagállamok Bizottsághoz eljuttatott utólagos
finanszírozás iránti kérelmeit az azután rendelkezésre álló
összeg arányos felosztása alapján kell elfogadni, hogy a
tagállamoknak előirányzott teljes pénzösszegből vala
mennyi tagállamra nézve levonták a szóban forgó rende
let 16. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának megfelelően
bejelentett összegeket. Ez a rendelkezés a 2008. pénzügyi
évben Csehországra, Spanyolországra, Olaszországra,
Magyarországra és Romániára alkalmazandó. Mivel az
említett tagállamok által az utólagos finanszírozás iránt
benyújtott kérelmek együttes összege alacsonyabb az
újraelosztás céljából rendelkezésre álló összegnél, a
szóban forgó államok kérelmeinek összessége teljesíthető,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK rendelet értelmében
végrehajtandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából az érin
tett tagállamok számára a 2007/2008. gazdasági évre, egy

meghatározott hektárszám alapján megállapított végleges pénz
ügyi keretösszegeket a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan e
határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság,
a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság,
a Ciprusi Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a
Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 10-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A 2007/2008. GAZDASÁGI ÉVRE VONATKOZÓ VÉGLEGES PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK

(2008. pénzügyi év)

Tagállam Terület (ha) Pénzügyi keretösszeg (EUR)

Bulgária 1 200 9 013 796

Csehország 706 11 883 827

Németország 1 406 12 097 072

Görögország 647 6 360 118

Spanyolország 21 154 169 516 302

Franciaország 8 977 69 071 668

Olaszország 12 358 101 761 476

Ciprus 150 2 131 684

Luxemburg 5 38 001

Magyarország 1 852 14 813 090

Málta 3 38 157

Ausztria 888 5 068 342

Portugália 2 711 23 511 590

Románia 4 205 35 050 228

Szlovénia 124 2 401 900

Szlovákia 228 863 646

Összesen 56 614 463 620 897
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